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Adelino Gomes na abertura dos doutoramentos de Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais
O Doutor e Jornalista Adelino Gomes vai
proferir a conferência de abertura dos
doutoramentos de Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais, a que o
CECS está associado, que será
subordinada ao tema "Leituras da
globalização mediática. Fragmentos de um
diário". O evento está agendado para o
próximo dia 9 de outubro, a partir das
14h30, na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais (UMinho, Braga). As aulas
de ambos os programas doutorais têm início
na manhã desde mesmo dia com uma sessão de apresentação dos docentes,
funcionários não docentes e estudantes, apresentação do curso e das UC do
primeiro semestre.
Mais >

Nos próximos dias 19 e 20 de outubro 2015
IV Jornadas Doutorais em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais
As IV Jornadas Doutorais em Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais têm lugar
nos próximos dias 19 e 20 de outubro
(segunda e terçafeira). Esta edição conta
com mais de 20 participações, oriundas de
alunos de doutoramento e pósdoutoramento das universidades do Minho,
Aveiro, Beira Interior e também da Universidade de Vigo (Espanha) e da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil). Organizadas pelo CECS
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, estas jornadas pretendem dar
visibilidade e fortalecer o trabalho de investigação desenvolvido nos campos
das Ciências da Comunicação e dos Estudos Culturais, propiciar espaços de
diálogo e de debate, possibilitar a troca de experiências e a avaliação crítica
construtiva.
Mais >

Revista "Comunicação e Sociedade" já está disponível na DOAJ
A revista "Comunicação e Sociedade" já
pode ser encontrada no DOAJDirectory of
Open Access Journal , uma plataforma
lançada em 2003, pela Universidade de Lund (Suécia) e que conta atualmente
com mais de 10 mil revistas científicas de diversas aéreas científicas. 
Editada desde 1999 pelo CECS, a "Comunicação e Sociedade" preparase para
lançar no próximo mês de dezembro o volume 28 que terá como título temático
"Media(ções), Mobilidades e Cultura".
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CECS é o segundo centro de investigação com mais documentos
integrados no RepositóriUM
Cumprindo uma política de disponibilização
da produção científica dos seus
investigadores, em regime de acesso
aberto, o Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS)
representa, segundo dados de setembro de 2015, o segundo centro de
investigação com maior número de documentos integrados no RepositóriUM
(1420), uma plataforma digital em que unidades de investigação, escolas,
departamentos da UM depositam o trabalho dos seus investigadores e
docentes. O Centro de Investigação em Educação continua a ser o centro com
mais documentos integrados  2669  enquanto o CIPsi (Centro de Investigação
em Psicologia) ocupa a terceira posição neste contexto, com 1254 referências.
Mais >

Luís António Santos é embaixador da IAMCR em Portugal
Promover a IAMCR nos diversos países de origem dos participantes dos
congressos regulares da organização será a principal tarefa dos embaixadores
designados pela organização durante o último congresso desta associação que
se realizou no Canadá (1216 de julho). Luís António Santos, diretoradjunto do
CECS é o embaixador em Portugal, lugar a que se candidatou em resposta a
uma chamada pública. Sob a coordenação de Pradip Thomas, vicepresidente
da IAMCR, os embaixadores vão dar a conhecer a associação e explorar
oportunidades de expansão.
Mais >

Anabela Carvalho publica artigo na revista 'Nature Climate Change'
A investigadora integrada do CECS,
Anabela Carvalho, publicóu um artigo na
última edição da revista 'Nature Climate
Change', pertencente ao grupo 'Nature', cuja
temática versa as "Alterações Climáticas:
Limitações do apelo do Papa para a ação
sobre as alterações climáticas", em que
reputa a encíclica do Papa sobre o assunto
como "um ato democrático decisivo".

Mais >

No dia 8 de outubro (14h00), na sala de reuniões do ICS (UMinho)
Seminário Permanente de Educação para os Média discute "A crise dos
refugiados e a educação para os média"
"A crise dos refugiados e a educação para os média" é a temática que a
primeira edição do ano letivo 2015/16 do Seminário Permanente de Educação
para os Média vai discutir. É no dia 8 de outubro, a partir das 14h00, na sala de
reuniões do Instituto de Ciências Sociais da UMinho (Braga). Este seminário
decorre no quadro do grupo de investigação de Média e Jornalismo do CECS
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Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade.

Mais >

No dia 11 de novembro, na Universidade de Coimbra
‘I Encontro de Cultura Visual – A partilha do visível: políticas do olhar’
Tem lugar em Coimbra (Casa das
Caldeiras), no dia 11 de novembro, o ‘I
Encontro de Cultura Visual  A partilha do
visível: políticas do olhar’. O evento é
organizado pelo recémfundado Grupo de
Trabalho de Cultura Visual da Associação
Portuguesa de Ciências da Comunicação
(SOPCOM), liderado pela investigadora
integrada do CECS Maria da Luz Correia. Aquela estrutura aproveita a
realização do IX Congresso da SOPCOM (1214 de novembro, na Universidade
de Coimbra) para reunir os investigadores da área dos estudos da imagem. A
organização conta com o apoio da SOPCOM, do CECS (UMinho), do CEIS20
(UCoimbra), do CIC Digital e do Curso de Estudos Artísticos (UCoimbra).
Mais >

Entre 2 e 4 de novembro, na UMinho
Conferência Internacional Comunicação e Luz
O Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade celebra o Ano Internacional da
Luz organizando uma Conferência
Internacional sobre Comunicação e Luz na
Universidade do Minho (Braga). Esta
conferência interdisciplinar, que decorre na Universidade do Minho de 2 a 4 de
novembro, tem como objetivo promover um encontro interdisciplinar focado nos
conceitos de luz no campo da comunicação. No programa do evento figuram
nomes como Alexandre Quintanilha, Tolentino de Mendonça, Moisés Martins,
Carlos Fiolhais, entre outros.
Mais >

V Congresso Internacional em Estudos Culturais – Prazo para Submissões
alargado até 30 de novembro
Atendendo a diversas solicitações,  a data
limite para submissão de trabalhos ao  V
Congresso Internacional em Estudos
Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos foi prorrogada até ao dia 30 de
novembro de 2015.
O evento, que decorre do Programa Doutoral em Estudos Culturais, numa
parceria dentre as universidades do Minho e de Aveiro, vai ter lugar de 7 a 9 de
setembro de 2016, na Universidade de Aveiro (Departamento de Línguas),
contando com o apoio da Irenne  Associação de Investigação, Prevenção e
Combate à Violência e Exclusão.– Associação de Investigação, Prevenção e
Combate à Violência e Exclusão.
Mais >

Câmara de Valongo estabelece parceria com o CECS para promover a
Bugiada
A Câmara Municipal de Valongo vai assinar
um protocolo de cooperação
interinstitucional com o CECS com vista ao
estudo e promoção da festa da Bugiada e
Mouriscada de Sobrado. O objectivo passa
por “dar andamento” ao processo de
elaboração da candidatura da festa à lista
de Património Imaterial da Unesco.

Mais >

No dia 15 de setembro, na Universidade de Aveiro
Elis de Araújo Miranda em conferência do PDEC sobre políticas públicas
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Elis de Araújo Miranda em conferência do PDEC sobre políticas públicas
de cultura e movimentos sociais e culturais
Elis de Araújo Miranda, da Universidade
Federal Fluminense, proferiu, no dia 15 de
setembro, pelas 14h00, na sala 2.1.10
Departamento de Línguas e Culturas da
Universidade de Aveiro, a conferência
‘Políticas Públicas de Cultura no Brasil: os
descompassos entre a gestão pública e as
ações dos movimentos sociais culturais’. A
iniciativa decorreu no quadro do Programa
Doutoral em Estudos Culturais (PDEC), que é uma parceria da UMinho (CECS)
e a UAveiro.

 Mais >

Rodrigo Portella em estágio de pósdoutoramento CAPES
Rodrigo Portella desenvolve um estágio de
pósdoutoramento no CECS sob a
supervisão do Professor Doutor António
Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa, a
decorrer até fevereiro de 2016, sendo
detentor de uma bolsa CAPES. O
investigador trabalha em torno do seu
projeto de estágio de pósdoutoramento
intitulado "Os sentidos de Maria: cenas e
significados no desenvolvimento histórico
da piedade mariana".

Mais >

Ana Isabel Rodríguez Vásquez em estadia IACOBUS
Ana Isabel Rodríguez Vásquez, doutora em
Comunicação, docente e investigadora na
Universidade de Santiago de Compostela
esteve, entre 31 de agosto e 7 de setembro,
numa estadia de investigação, no CECS, no
quadro do IACOBUS. O trabalho
desenvolvido, coordenado pela professora
Helena Sousa, esteve relacionado com os
estudos de receção e com a exploração das
possibilidades para a criação de uma
comunidade online de investigação sobre os
usos e consumos culturais e mediáticos das
novas gerações (universitários) galegos e
portugueses, nun entorno digitalizado,
convergente e conectado.
Mais >

eBook 'Radio, sound and Internet'
Encontrase disponível o livro que reúne
comunicações apresentadas no congresso
"NET Station 2015: rádio, som e Internet",
que decorreu na Universidade do Minho entre
23 e 24 de abril de 2015. Intitulado 'Radio,
sound and Internet', este trabalho é editado
por Madalena Oliveira e Fábio Ribeiro,
ambos do CECS  Universidade do Minho, e
recupera comunicações apresentadas em
várias sessões, como por exemplo "Rádio,
crianças e juventude", "Rádio, inclusão e
comunidades", "Géneros radiofónicos e
narrativas", "Internet, redes sociais e
tecnologias" ou "Arte e estética sonora". O
congresso serviu de mote para o
encerramento do projeto "NET Station: moldar a rádio para ambiente web",
coordenado por Madalena Oliveira, que decorreu entre 2012 e 2015 no CECS,
destinado a compreender as configurações atuais da migração das rádios
tradicionais para ambiente digital e web, financiado pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia, no quadro da iniciativa QREN (UE/FEDER), através do
COMPETE  Programa Operacional Fatores de Competitividade, com referência
PTDC/CCICOM/122384/2010.
Mais >
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Investigadora Anabela Carvalho coeditora do último número da revista
"Razón y Palabra"
Está disponível em acesso livre a edição de
setembro/novembro da revista mexicana
"Razón Y Palavra". Tratase do número 91
daquela publicação a cuja coordenação está associada Anabela Carvalho,
investigadora do CECS, tendo com o tema "Hacia una transición en las
prácticas comunicativas ante la irreversibilidad del cambio climático, el fin del
petróleo fácil y la escasez de recursos".
Mais >

Notícias do CECS nos média

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos
investigadores do CECS. Neste número destacamos as atividades dos
seguintes investigadores: Adriana Brambilla, Alice Delerue Matos, Ana Maria
Silva, Anabela Carvalho, Carla Cerqueira, Fátima Barbosa, Inês Amaral, Isabel
dos Guimarães Sá, Liliana Oliveira, Maria José Brites, Mara Silva, Maria do
Carmo Piçarra, Maria José Brites, Paula Lopes, Rosa Cabecinhas e Sílvia
Raquel Pinto.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretoresadjuntos: Luís António Santos e Rita Ribeiro
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Anabela Carvalho, Fábio Ribeiro,
Helena Sousa, Joaquim Costa, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Maria da Luz
Correia, Ricardina Magalhães, Sandra Oliveira, Sílvia PRaquel into e Zara Pinto
Coelho.

O CECS tem o apoio da FCT  Apoio financeiro da FCT/MEC  Programa
Estratégico com a referência UID/CCI/00736/2013  através de fundos
nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do
Acordo de Parceria PT2020.
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Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para 
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias 

anteriormente referidas na Newsletter. 

 

 

 

 

 

 



Jornadas doutorais

IV Jornadas Doutorais em Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais

Apresentação

As  V  Jornadas  Doutorais  em  Ciências  da  Comunicação  e  Estudos  Culturais,  organizadas  pelo  Centro  de
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS (hĀp://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/)) da Universidade do
Minho terão lugar nos dias 27 e 28 de outubro 2016, no campus de Gualtar, Braga.

Estas Jornadas destinam‑se a estudantes de doutoramento e pós‑doutoramento das áreas da Comunicação e
dos Estudos Culturais  e  têm como objetivo a partilha de experiências, questões,  avanços ou  resultados dos
seus projetos de investigação. 

As jornadas doutorais visam dar visibilidade e fortalecer o trabalho de investigação desenvolvido nos campos
das Ciências da Comunicação e dos Estudos Culturais, propiciar espaços de diálogo e de debate, possibilitar a
troca  de  experiências  e  a  avaliação  crítica  construtiva. São  abertas  à  participação  de  todos  e  convidam  em
especial a comunidade académica ligada aos campos da comunicação e dos estudos culturais e nível nacional e
internacional.

Organização |

Apoios |

 

 

 

BLOG AT WORDPRESS.COM.

https://jornadasdoutorandosuminho.wordpress.com/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
https://wordpress.com/?ref=footer_blog
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CECS é o segundo centro de investigação com mais
documentos integrados no RepositóriUM
Cumprindo uma política de disponibilização da produção científica dos seus
investigadores, em regime de acesso aberto, o Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) representa, segundo dados de setembro de
2015, o segundo centro de investigação com maior número de documentos
integrados no RepositóriUM (1420), uma plataforma digital em que unidades de
investigação, escolas, departamentos da UM depositam o trabalho dos seus
investigadores e docentes. O Centro de Investigação em Educação continua a
ser o centro com mais documentos integrados  2669  enquanto o CIPsi (Centro
de Investigação em Psicologia) ocupa a terceira posição neste contexto, com
1254 referências.

O CECS utiliza o RepositóriUM desde 2005, através de uma comunidade
específica digital que reúne o trabalho dos seus investigadores, ao nível de
artigos em revistas nacionais/internacionais, livros/capítulos de livros,
comunicações em congressos, dissertações de mestrado, teses de
doutoramento, entre outros, tendo em vista uma maior aproximação à
comunidade académica e à sociedade em geral, como forma de disseminação
da atividade científica.
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Luís António Santos é embaixador da IAMCR em Portugal
Promover a IAMCR nos diversos países de origem dos participantes dos
congressos regulares da organização será a principal tarefa dos embaixadores
designados pela organização durante o último congresso desta associação que
se realizou no Canadá. 

Luís António Santos, diretoradjunto do CECS é o embaixador em Portugal,
lugar a que se candidatou em resposta a uma chamada pública. Sob a
coordenação de Pradip Thomas, vicepresidente da IAMCR, os embaixadores
vão dar a conhecer a associação e explorar oportunidades de expansão.
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Anabela Carvalho publica artigo na revista 'Nature Climate
Change'
A investigadora integrada do CECS, Anabela Carvalho, publicóu um artigo na
última edição da revista 'Nature Climate Change', pertencente ao grupo 'Nature',
cuja temática versa as "Alterações Climáticas: Limitações do apelo do Papa
para a ação sobre as alterações climáticas", em que reputa a encíclica do Papa
sobre o assunto como "um ato democrático decisivo"

Tratase de uma colaboração em forma de comentário (uma das tipologias de
artigos da revista), em que Anabela Carvalho enfatiza que as palavras do Papa
devem ser usadas para motivar a maioria das pessoas para desafiar a cultura
consumista, e apelar a uma mudança fundamental na forma como os governos
devem abordar a mudança climática.
Numa série especial de comentários publicados online na revista "Nature
Climate Change", os principais cientistas sociais destacam as limitações de alto
perfil da encíclica do Papa sobre a mudança climática. Recordese que, em
quase 200 páginas da missiva do Papa aos líderes da igreja sobre as alterações
climáticas e do ambiente, publicada no início deste ano, apelase a um "diálogo
com todas as pessoas sobre a nossa casa comum".

Toda a informação: http://www.nature.com/nclimate/index.html
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Encontro Cultura Visual

Sobre

(h뻷ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/05/cartazculturavisualv2comgt‑
2.jpg)O I Encontro de Cultura Visual, dedicado à temática A partilha do
visível: políticas do olhar, realiza‑se no próximo dia 11 de novembro, na
Universidade de Coimbra, na Casa das Caldeiras. Este evento é
organizado pelo recém‑fundado  Grupo de Trabalho de Cultura Visual
(h뻷p://gtculturavisual.wordpress.com) da Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação (h뻷p://www.sopcom.pt/).

O GT de Cultura Visual aproveita o IX Congresso da SOPCOM
(h뻷p://sopcom2015.com/), previsto para os dias 12, 13 e 14 de novembro
na Universidade de Coimbra para reunir os investigadores da área dos
estudos da imagem.
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Um comentário sobre “Sobre”

1. Adriane Camilo
13 DE JULHO DE 2015 ÀS 23:50
Muito boa a iniciativa. 
Encaminharei resumo para ser apreciado, espero poder participar
das discussões, contribuir e aprender com o grupo.

RESPONDER
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Estimados colegas, encontra-se aberto até 30 de novembro de 2015 o período de submissão de trabalhos
inéditos ao V Congresso Internacional em Estudos Culturais – Género, Direitos Humanos e Ativismos. O
evento, que decorrerá nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2016, no Departamento de Línguas e Culturas
(DLC) da Universidade de Aveiro, em Portugal, é mais uma realização do Programa Doutoral em
Estudos Culturais UA/UM e da Irenne – Associação de Investigação, Prevenção e Combate à Violência e
Exclusão.

1. Género, Direitos Humanos e Ativismos

Criar pontes entre o ativismo e a universidade no pensamento e na ação sobre as assimetrias e
desigualdades de género é uma necessidade que se faz sentir cada vez mais nas sociedades
contemporâneas. Do femicídio à transfobia, do casamento igualitário à adoção de crianças por casais
do mesmo sexo e à reprodução assistida, do reconhecimento das identidades de género das pessoas
trans, ao direito ao prazer e à livre manifestação da afetividade, bem como aos usos do corpo e
comportamentos pós-género, as questões multiplicam-se, cruzam-se e, evidentemente, intersectam-se,
mas sem perderem as suas especificidades.

Convidamos investigadores e ativistas a juntarem-se de 7 a 9 de setembro de 2016 na cidade de Aveiro
para pensar teorias e práticas em torno dessas questões, buscando complementaridades entre a práxis
científica e a práxis activista, não para diluir as diferenças entre elas, mas, ao contrário para
encontrar as possibilidades de se enriquecerem umas às outras precisamente por serem diferentes.
Neste sentido, este congresso acolherá igualmente apresentações de trabalhos científicos, artísticos e
relatos de experiências de ativistas dos movimentos sociais.

Para além das apresentações e discussões nas tertúlias e sessões plenárias, desafiamos os
participantes a produzirem um documento para o qual sugerimos a designação “Carta de Aveiro”, do
qual constarão as reivindicações apontadas ao longo do congresso e aprovadas na última sessão
plenária. Esse documento, uma vez alcançado consenso quanto à sua forma final, será amplamente
divulgado na comunicação social e enviado aos decisores políticos portugueses e europeus como um
meio de informar ao público em geral e aos agentes diretos das políticas públicas sobre as questões
relevantes no campo dos estudos e ativismos de género em Portugal.

Chamada de Trabalhos
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2. Organização das sessões

O V Congresso Internacional em Estudos Culturais – Género, Direitos Humanos e Ativismos acolhe três
modalidades de apresentações, nas quais se procurará o intercâmbio entre a academia e o mundo do
ativismo: as Conferências, as Tertúlias e as Apresentações em Vídeo. Para além das apresentações, o
evento contará ainda com workshops diversos.

2.1. As Conferências

As Conferências serão proferidas por convidados cujas trajetórias como cientistas, artistas e/ou
ativistas sejam notoriamente reconhecidas nacional e internacionalmente. Neste V Congresso,
optámos por alternar conferências individuais e mesas, nas quais os nossos convidados poderão
discutir temas de interesse para o evento.

2.2. As Tertúlias

A tertúlia será o formato de eleição das sessões deste Congresso. A ideia é proporcionar uma versão
mais interativa relativamente às tradicionais sessões paralelas, com menos trabalhos expostos em
simultâneo e maiores possibilidades de aproximação e discussão entre os autores e o público. Cada
tertúlia será organizada em torno de um tema e composta por até 5 trabalhos que o abordarão a partir
de diferentes perspetivas, e juntará ativistas e investigadores na discussão.

O tempo máximo de apresentação dos trabalhos será de 10 minutos, seguindo-se um período de
discussão mais alargado. O modelo de cada apresentação fica a cargo de cada conferencista, sendo
incentivada a criatividade e a multiplicidade de formatos.

A organização do Congresso desafia os participantes a encontrarem formatos alternativos ao já
desgastado uso de PowerPoint e adverte que a disponibilidade desses equipamentos será limitada.
Solicitamos a todos os conferencistas que nos enviem as imagens que desejarem compartilhar na
apresentação, sejam slides, vídeos, fotografias, etc., até ao dia 31 de março de 2016. Este material ficará
disponível no site do V Congresso e poderá ser visualizado durante as sessões. Para o melhor
andamento dos trabalhos, sugerimos a todos que usem os seus próprios computadores portáteis.

Até ao dia 31 de março de 2016 deverá ser enviada uma tradução em língua inglesa dos trabalhos
aceites (veja o item 4).

Os textos ficarão disponíveis online no site do V Congresso e poderão ser consultados no momento da
tertúlia. Deste modo, o conferencista poderá fazer a sua apresentação na sua língua de conforto sem
prejuízo da compreensão por parte dos demais congressistas internacionais.

2.3. As Apresentações em Vídeo

Para além das Tertúlias, o V Congresso permite a participação de pessoas que não se possam deslocar
ao local do evento, aceitando a submissão de apresentações em formato de vídeo, que serão publicadas
no website da conferência e permitirão ao público ter acesso ao contributo do autor para o tema. Os
trabalhos devem ser submetidos de acordo com o mesmo processo das submissões para as tertúlias,
procurando-se contributos de investigadores e ativistas que se insiram no tema do congresso.

Os vídeos devem ter entre 5 e 10 minutos. As especificações técnicas serão enviadas aos autores após a
aprovação do trabalho.

2.4. Workshops e apresentações artísticas
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O V Congresso abre também espaço para a organização de workshops direcionados para ativistas,
investigadores e para o público em geral. As propostas devem incluir nome(s), duração, objetivos e
descrição das atividades. Aos workshops podem estar associadas apresentações artísticas, quando for
o caso. As propostas serão avaliadas quanto à sua exequibilidade, dadas as condições estruturais do
espaço disponível para o evento.

Os workshops serão abertos a todos os inscritos no Congresso, assim como ao público exterior à
academia. Em ambos os casos, é necessário o registo no workshop pretendido, até ao dia 30 de junho de
2016.

3. Os temas

As tertúlias serão organizadas em torno de temas importantes nos debates sobre Género, Direitos
Humanos e Ativismos no contexto dos Estudos Culturais. Privilegiaremos, portanto, as abordagens
mais críticas e menos descritivas tanto no caso dos trabalhos mais académicos, quanto no caso dos
contributos dos ativistas (estes podem estar inseridos ou não em associações, instituições ou
coletividades). Sugerimos aqui algumas temáticas, mas não encerramos nelas o escopo deste V
Congresso, ficando livres os autores para contribuir com outras propostas:

1 – Violências: femicídio e LGBTQfobias; 
2 – Economia do sexo: direitos, prazeres e autonomias; 
3 – Usos do corpo; comportamentos e quotidianos pós-género como estratégias de agenciamento; 
4 – Arte e ativismo: poéticas queer e agenciamento; 
5 – Novas (e velhas) tecnologias do género: biopoder, micropolíticas e dispositivos; 
6 – Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e às garantias de
direitos.

4 Diretrizes para os Autores

4.1 Submissão de trabalhos (texto completo) Poderão ser submetidos trabalhos individuais que serão
agrupados pela organização do Congresso segundo a temática indicada pelo autor, bem como sessões
fechadas, com no mínimo 3 e no máximo 5 participantes. Esta proposta (texto completo) deverá ser
submetida numa das duas línguas oficiais do V Congresso (português e inglês) até ao dia 30 de
setembro de 2015.

Para tornar possível a comunicação no contexto multicultural em que nos encontraremos, no caso da
proposta aceite ter sido redigida em português, solicitamos que os autores entreguem uma versão
inglesa dos textos até ao dia 31 de março de 2016.

No caso de ser submetida em inglês, poderá ser enviada na língua materna do autor até 31 de março de
2016.

Esta solicitação prende-se com a necessidade de nos fazermos compreender pelos conferencistas de
diversas nacionalidades e diferentes línguas maternas. Os textos ficarão disponíveis no site do V
Congresso e poderão ser consultados no momento da apresentação. Deste modo, o conferencista
poderá fazer a sua apresentação na sua língua de conforto, sem prejuízo da compreensão por parte
dos demais integrantes do grupo.

4.1 Regras de edição dos textos e apresentação dos trabalhos

Todas as línguas serão bem-vindas e poderão ser utilizadas na publicação eletrónica das atas do V
Congresso. No entanto, para o alargamento das possibilidades de disseminação do conhecimento no
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contexto internacional, solicitamos aos autores que entreguem os textos completos em duas versões,
sendo uma na língua que preferirem e outra em inglês, até ao dia 31 de março.

Os artigos devem ter entre 8 e 10 páginas; letra: Georgia 11 (texto), 10 (citações), 9 (notas de rodapé);
espaço: 1,5 (texto), 1,0 (citações e notas); parágrafo: 10 pto; referências bibliográficas apenas no
fim. Veja o template para formatação do texto.

A submissão dos artigos é feita através de um sistema que implica que os autores façam um registo
prévio.

5. Publicação

As atas dos trabalhos apresentados no V Congresso Internacional em Estudos Culturais serão
disponibilizadas em formato digital com ISBN já na altura da realização do evento. Alguns trabalhos
poderão posteriormente ser selecionados para publicação num número especial da Revista do
Programa Doutoral em Estudos Culturais / Universidades de Aveiro e do Minho, Estudos Culturais –
Revista Lusófona de Estudos Culturais ou eventualmente num e-book. Nestes casos, os autores serão
devidamente consultados a respeito do seu interesse na referida publicação.
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Câmara de Valongo estabelece parceria com o CECS para
promover a Bugiada
A proposta de celebração de protocolo com o CECS da Universidade do Minho,
envolvendo ainda a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado e a Casa do Bugio,
foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Conforme se pode ler na
proposta considerase que "urge dar andamento ao processo de elaboração da
candidatura da festa à lista de Património Imaterial da Unesco" e que o CECS é
"um centro de investigação de excelência". Importa ainda realçar que não existe
um estudo científico aprofundado da festa, o que é "absolutamente crucial" para
o registo na Lista Nacional de Património Imaterial, bem como para a
candidatura a Património Imaterial da Unesco. Segundo consta do protocolo a
assinar entre as partes pretendese "criar condições favoráveis à apresentação
da candidatura da festa". O plano de estudo científico, a desenvolver por uma
equipa do CECS coordenada pela investigadora Rita Ribeiro, deverá ocorrer em
duas fases, a primeira durante um ano e a segunda durante dois anos, caso se
entenda prosseguir, implicando um investimento aproximado de 30 mil euros, a
dividir pelas três partes e a pagar em duas prestações.

[Crédito da fotografia:
http://s19.photobucket.com/user/panotea/media/zaz/bugiada.jpg.html]
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PDEC promoveu conferência sobre políticas públicas de
cultura e movimentos sociais e culturais
Elis de Araújo Miranda, da Universidade Federal Fluminense, proferiu, no dia 15
de setembro, pelas 14h00, na sala 2.1.10 Departamento de Línguas e Culturas
da Universidade de Aveiro, a conferência ‘Políticas Públicas de Cultura no
Brasil: os descompassos entre a gestão pública e as ações dos movimentos
sociais culturais'. A iniciativa decorreu no quadro do Programa Doutoral em
Estudos Culturais (PDEC), que é uma parceria da UMinho (CECS) e a UAveiro.
A conferência abordou a evolução das políticas públicas de cultura no Brasil e
teve por objetivo demonstrar qual é o papel da universidade como sujeito
político integrador das ações de cultura dos diferentes movimentos e sujeitos
culturais numa cidade média, Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de
Janeiro, Brasil. Foram analisadas, por exemplo, as expressões de arte urbana
local, tais como as marcas na paisagem expressas nos graffitis e registadas na
fotografia.
A conferencista é licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Pará
(1996), mestre em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pela
Universidade Federal do Pará (2001) e doutorada em Planejamento Urbano e
Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006). Atualmente é
professora da Universidade Federal Fluminense e coordena o Laboratório
Cultura, Planejamento e Representações Sociais (CULT). Participa da Rede de
Políticas Públicas do Estado do Rio de Janeiro (PRONEX/FAPERJ). É bolseira
do programa Observatório da Educação no Brasil (OBEDUC/CAPES) como
coordenadora do Polo Campos do Projeto em Rede do OBEDUC.
Toda a informação:
http://estudosculturais.com/portal/pdecpromoveconferenciasobrepoliticas
publicasdeculturaemovimentossociaiseculturais/
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Voltar

Rodrigo Portella
Rodrigo Portella desenvolve um estágio de pósdoutoramento no CECS sob a
supervisão do Professor Doutor António Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa, a
decorrer entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016 (Bolseiro CAPES). Título
do projeto do estágio de pósdoutoramento é: "Os sentidos de Maria: cenas e
significados no desenvolvimento histórico da piedade mariana".

O projeto visa mapear e analisar/interpretar, através de pesquisa bibliográfica e
iconográfica, alguns dos vários significados que a Virgem Maria tomou e tem
tomado na devoção mariana católica. Preferencialmente serão analisados
documentos lusos e brasileiros  na larga escala temporal da existência de
ambas as nacionalidades  referentes à piedade mariana, sem, entretanto,
deixar de analisar documentos e bibliografias referentes a outras territorialidades
e medidas de tempo. Sem querer e poder  como é evidente  referenciar todos
os aspectos das devoções marianas nestas largas escalas temporais e
geográficas, pretendese, contudo, selecionar e interpretar material bibliográfico
e iconográfico que, tanto quanto possível, possa oferecer medida de relevância
adequada à verificação de alguns aspectos da devoção mariana durante os
séculos cristãos, particularmente em Portugal e, por extensão, no Brasil.

Rodrigo Portella é Doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de
Juiz de Fora  UFJF (20052009), tendo realizado estágio doutoral na
Universidade do Minho, Portugal (20072008). Professor Adjunto III da
Universidade Federal de Juiz de Fora  UFJF, atuando no Programa de Pós
Graduação em Ciência da Religião  PPCIR, no Bacharelado e Licenciatura em
Ciência da Religião e no Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas.
CV: http://lattes.cnpq.br/3204481163062725
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Voltar

Ana Isabel Rodríguez Vásquez
Ana Isabel Rodríguez Vásquez esteve numa estadia de investigação no CECS,
durante uma semana, no quadro do Programa IACOBUS (31/87/9 2015). É
Doutora em Ciências da Comunicação e docente e investigadora na Faculdade
de Ciências da Comunicação (Universidade de Santiago de Compostela). 

O trabalho desenvolvido esteve relacionado com os estudos de receção e com
a exploração das possibilidades para a criação de uma comunidade online de
investigação sobre os usos e consumos culturais e mediáticos das novas
gerações (universitários) galegos e portugueses, nun entorno digitalizado,
convergente e conectado. O objetivo visou experimentar uma metodologia
qualitativa similar à de um grupo de discussão. A experiênciapiloto visa a
circulação de produtos e serviços culturais e mediáticos na Eurorrgião Galiza
Norte de Portugal.

A investigação teve coordenação da Professora Doutora Helena Sousa.
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